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Quadro-resumo da detecção digital de doenças por Unidade Federativa, SE 24/2019
Unidades
Federativas
DF
MS
BA

MG

Rumores
Dengue: DF tem o maior número de casos notificados da história (mais de 27 mil casos e
26 óbitos).
Influenza: com 84 casos, SES confirma 17ª morte por influenza em MS, sendo 14 por
H1N1.
Dengue: casos suspeitos crescem 460% nos cinco primeiros meses de 2019 (mais de 33
mil casos e 14 óbitos por dengue).
Influenza: confirmados 11 óbitos pela doença;
Dengue: número de casos no estado chega a 400.000 e 74 óbitos;
Febre maculosa: notificados 54 casos e confirmados 6, sendo 4 óbitos em pessoas da
mesma família;
Sarampo: SES confirma primeiro caso autóctone da doença em 20 anos. Em 2019 foram
confirmados 4 casos da doença e 38 estão em investigação.

DISTRITO FEDERAL
DF tem o maior número de casos notificados de dengue da história. Desde janeiro, a secretaria de saúde
computou mais de 27 mil casos, contra 1,8 mil em 2018. Até esta terça-feira, 26 pessoas morreram por conta
da doença. Notícia completa em:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/06/11/interna_cidadesdf,761945/df-tem-omaior-numero-de-casos-notificados-de-dengue-da-historia.shtml

MATO GROSSO DO SUL
Com 84 casos, saúde confirma 17ª morte por influenza em MS. Do total 14 foram por H1N1, a maioria em
Três Lagoas. Notícia completa em:
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/com-84-casos-saude-confirma-17a-morte-por-influenza-emms/
BAHIA
Casos suspeitos de dengue na Bahia crescem 460% nos cinco primeiros meses de 2019. São 33.487 casos
prováveis e 14 óbitos. Notícia completa em:
https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/22825-casos-suspeitos-de-dengue-na-bahia-crescem-460nos-cinco-primeiros-meses-de-2019.html
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MINAS GERAIS
Vírus influenza já matou 11 pessoas em Minas; BH tem oito mortes. Moradores de Minas Gerais devem
tomar os cuidados necessários para evitar a gripe. O número de mortes provocados pelo vírus Influenza
aumentou. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/10/interna_gerais,1060634/virus-influenza-ja-matou-11pessoas-em-minas-bh-tem-oito-mortes.shtml
Minas Gerais confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso autóctone de sarampo em 20 anos. O paciente é
uma criança de 1 ano, moradora de Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria (SES/MG), os últimos casos
autóctones confirmados transmitidos dentro do território ocorreram em 1999. Notícia completa em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/06/interna_gerais,1059885/sarampo-mg-registra-1-casoautoctone-em-20-anos.shtml
Contagem confirma sexto caso de febre maculosa; notificações chegam a 54. A Prefeitura de Contagem, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou nesta sexta-feira (14), que seis casos de febre maculosa
foram confirmados na cidade. Em 4 deles, os pacientes não resistiram e morreram por causa da doença.
Notícia completa em:
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20190614.6520151
Dengue em Minas chega a 400.000 casos e 74 mortes no ano. Notícia completa em:
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20190613.6519706
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